
التخرج سنة المعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

1998-94.151997اولانثىعراقٌةعباس الحسٌن عبد هناءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد1

1998-90.791997اولذكرعراقًاكبر ابراهٌم فرهادالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد2

1998-90.221997اولانثىعراقٌةهللا عبد احمد اشجانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد3

1998-88.361997اولانثىعراقٌةاحمد مجٌد وفاءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد4

1998-83.721997اولذكرعراقًسعٌد خلٌل باللالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد5

1998-82.551997اولانثىعراقٌةعثمان حمٌد تغرٌدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد6

1998-82.131997اولذكرعراقًسعٌد خلٌل احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد7

1998-81.771997اولانثىعراقٌةرشٌد عادل وسنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد8

1998-79.811997اولانثىعراقٌةداود صباح مٌسونالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد9

1998-79.811997اولذكرعراقًابراهٌم محمد فراسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد10

1998-79.811997اولذكرعراقًداود حبٌب محفوظالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد11

1998-76.981997اولانثىعراقٌةفلٌح ٌاسٌن نهاوندالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد12

1998-76.351997اولذكرعراقًناصر الكاظم عبد ضرارالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد13

1998-76.091997اولذكرعراقًمحمد صبٌح فراسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد14

1998-75.221997اولانثىعراقٌةهللا عبد احمد هدٌلالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد15

1998-75.161997اولانثىعراقٌةهللا عبد كرٌم هناءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد16

1998-74.741997اولانثىعراقٌةمحمد هاشم االءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد17

1998-74.591997اولذكرعراقًابراهٌم علً حسٌنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد18

1998-74.531997اولانثىعراقٌةمحمد ٌاس حنانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد19

1998-74.531997اولذكرعراقًحمٌد محمود ضٌاءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد20

1998-72.871997اولذكرعراقًفلٌح هللا رحمة عمرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد21

1998-72.551997اولانثىعراقٌةنعمه اللطٌف عبد نادٌةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد22

1998-72.281997اولذكرعراقًامٌن بكر ابو سامًالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد23

1998-72.251997اولذكرعراقًعفتان كردي فالحالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد24
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1998-72.251997اولذكرعراقًعواد خضٌر ٌاسٌنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد25

1998-72.071997اولانثىعراقٌةحسٌن جمعة ربٌعةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد26

1998-71.681997اولذكرعراقًناصر علٌوي محمودالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد27

1998-70.611997اولذكرعراقًسلمان فاضل محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد28

1998-70.371997اولذكرعراقًمحمد جمٌل صالحالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد29

1998-69.81997اولذكرعراقًمحمد سلطان مجتبىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد30

1998-69.681997اولانثىعراقٌةحسن طه وفاءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد31

1998-69.551997اولانثىعراقٌةعلً محمد حمزة منىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد32

1998-69.321997اولذكرعراقًطهمان جسام علًالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد33

1998-69.311997اولذكرعراقًمحمد جاسم محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد34

1998-69.261997اولذكرعراقًعلٌوي فٌصل سعدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد35

1998-69.191997اولانثىعراقٌةمرجان فوزي شٌماءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد36

1998-69.041997ثانًذكرعراقًعناد حسٌن علًالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد37

1998-691997اولذكرعراقًفرحان حمٌدي باسمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد38

1998-67.931997اولانثىعراقٌةطاهر لفته نادٌةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد39

1998-67.591997اولذكرعراقًغفور احمد ٌوسفالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد40

1998-67.561997اولذكرعراقًمضعن علً صالحالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد41

1998-66.811997اولانثىعراقٌةخلٌفة غالب فرمٌسكالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد42

1998-66.651997ثانًذكرعراقًنوري كمال لؤيالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد43

1998-66.171997ثانًذكرعراقًالرحمن عبد احمد صالحالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد44

1998-66.141997اولانثىعراقٌةعثمان رشٌد اسماءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد45

1998-65.391997اولانثىعراقٌةخالف خلٌل اسراءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد46

1998-65.221997اولذكرعراقًمجٌد حبٌب خالدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد47

1998-64.971997اولذكرعراقًمحمد هللا عطا عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد48
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1998-64.561997ثانًانثىعراقٌةرضا محمد نوري سازانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد49

1998-64.481997ثانًانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل اسراءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد50

1998-64.141997اولانثىعراقٌةمهدي جلٌل انسامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد51

1998-64.041997اولذكرعراقًاحمد عبد عمادالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد52

1998-64.041997ثانًذكرعراقًابراهٌم اسماعٌل احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد53

1998-63.851997اولانثىعراقٌةفرحان كامل كوثرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد54

1998-63.841997اولانثىعراقٌةاحمد الدٌن حسام بٌزانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد55

1998-63.61997اولذكرعراقًهللا عبد حامد ابراهٌمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد56

1998-63.21997اولذكرعراقًالوهاب عبد عزٌز محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد57

1998-62.911997اولذكرعراقًعلً اللطٌف عبد حاتمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد58

1998-62.061997اولانثىعراقٌةحسٌن علً لمٌسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد59

1998-61.921997اولذكرعراقًفزع شنٌر بركاتالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد60

1998-61.841997اولذكرعراقًرحٌم فائز معمرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد61

1998-61.131997ثانًذكرعراقًالجبار عبد هاشم باسلالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد62

1998-60.291997ثانًانثىعراقٌةمحمد الدٌن حسام بٌمانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد63

1998-59.851997اولانثىعراقٌةمحمد سٌد عزٌز شادٌةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد64

1998-59.611997اولذكرعراقًاسماعٌل الرزاق عبد علًالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد65

1998-59.081997اولذكرعراقًنصٌف عمران ماهرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد66

1998-58.741997اولذكرعراقًهللا عبد نجم محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد67

1998-58.731997ثانًانثىعراقٌةسلمان محمد اسراءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد68

1998-57.841997اولذكرعراقًحمٌد رحمن حامدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد69

1998-55.861997ثانًذكرعراقًمبارك ناجً جمالالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد70


